
Termékadatlap 
V07.14  

 

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi 
következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék 
megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell 
vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com 
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Tenyérmártott kesztyű 

Leírás 

 

Disszipatív kesztyű jobb fogási tulajdonságokkal 
 

 Antiallergén kesztyű poliészterből 

 Légáteresztő, portaszító 

 Mosható 

 Elektrosztatikusan disszipatív 

 Érdesített, csúszásmentes felület 

  S, M, L, XL méretekben kapható 

 10 pár van egy csomagban 

Tulajdonságok 

 Szín: fehér 

 Kivitel: Finoman megmunkált 
lekerekített ujjhegyek, 
csuklóvarrásnál méretspecifikus 
színű cérnával varrott 

 Anyag: 100 % Poliészter disszipatív szén 
szállal, 5 mm-es távolságban. A 
tenyérfelület érdesített PVC 
bevonattal 

 Súly: 100 g/m
2
 

 Mérettáblázat: Méret Varrás Hossz Szél 
S Sárga 21 cm 8,5 cm 
M Piros 22 cm 9 cm 
L Fehér 23 cm 9,5 cm 
XL Zöld 24 cm 10 cm 

Eltérés (Hossz/Szél) ± 0,5 cm/± 
0,2 cm 
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Elektromos Jellemzők 

 Ponttól pontig tartó ellenállás 
(RP-P): 

< 1 x 10
9
 Ω 

 

Rendelési információk 

 911000 000007 GL20 Csomózott kesztyű S, 10 pár/ csom 

 911000 000008 GL20 Csomózott kesztyű M, 10 pár/ csom 

 911000 000009 GL20 Csomózott kesztyű L, 10 pár/ csom 

 911000 000046 GL20 Csomózott kesztyű XL, 10 pár/ csom 

mailto:mailbox.hu@stat-x.com

